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SLÆGTSFORSKERDAGEN, DEN 26.9. 1998 I DSB- 
SKOLEN, Folke Bernadottes Alle 7, 2100 København. 0  - 
lige ved Østerport station,

STADIG PLADSER!!!!
I Slægt & Stavn nr. 2/98 lovede vi, at det ikke planlagte foredrag ville 
blive omtalt i dette nummer.

Det har ikke været muligt at skaffe en disponibel foredragsholder, der 
kunne følge dagens tema: SKOVENS FOLK. Det er derimod lykkedes 
at få en foredragsholder, der kan fortælle om et af Danmarkshistoriens 
mørke kapitler - nemlig “Svenskekrigene” - perioden 1657-1660 - en 
periode, hvor kun København på et tidspunkt ikke var besat. De fleste af 
vore aner har været dybt berørt af denne besættelse - vi kunne alle være 
svenskere i dag!!!!!
Vores foredragsholder, Museumsinspektør Lars Cramer-Petersen, 
Brønshøj Museum, fortæller om denne mørke periode og underbygger 
foredraget med en videofilm.

TILMELDING:
A. M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke. Deltagelse koster 
kr. 100,- og evt. frokost kr. 90,-.

Carlstad Den mest kendte tegning af lejrbefæstningen findes som planche nr. 89 i Pufendorfs værk Her 
angives, hvor de svenske enheder havde deres lejre, felts, hvor polakker, hvor uplændinge, hvor 
smålændinge, og hvor artilleriet holdt til indenfor det mere end d km. lange voldanlæg.
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Internet og slægts
fo rskn in g

Jeg vil hermed give en lille beretning om, hvorledes man kan 
praktisere slægtsforskning på internettet.

Jeg ved ikke præcist hvornår, men omkring 1908-10 udvandrede 
2 af min fars farbrødre til Amerika. Det var brødrene Lars og Marius, 
som dengang var 16-18 år gamle. Detaljerne kender jeg ikke meget til 
endnu, men jeg håber at kunne finde oplysninger om dette senere. 
Marius hørte man ikke noget fra. Lars derimod var flittig til at skrive, 
så det lykkedes mig at finde flere familiemedlemmer, som havde breve 
liggende fra Lars.

Desuden besøgte Lars familien i Danmark i 1957 og 1959. Fra 
disse kontakter og breve vidste jeg, at Lars og Marius havde bosat sig i 
en lille by ved navn Lake Crystal 11 miles fra Mankato, som igen ligger 
85 miles SW for Minneapolis i staten Minnesota. Ud fra de breve, jeg 
har fået overdraget, har jeg fået mange oplysninger om deres liv og 
levned, herunder om nogle af de børn, som kom til.

Det eneste brev, Marius skrev til familien i Danmark, kom i 1964 
og indeholdt en kort meddelelse om at Lars var død. Hermed ophørte 
kontakten, og ingen har mig bekendt siden hørt fra den Amerikanske 
del af familien.

I forbindelse med min søgen efter hedengangne, men også nu
værende medlemmer af den gode familie synes jeg, at det kunne være 
interessant at opspore udvandrerne Lars og Marius, eller rettere sagt 
deres efterkommere, og kortlægge deres vej fra Reerslev sogn på 
Vestsjælland til Lake Crystal, samt kortlægge alle efterkommere.

Da jeg i begyndelsen af 1996 anskaffede mig en større PC'er, 
måtte jeg naturligvis også have internet.

Adgangen til internettet åbnede døren til en verden af informa
tioner i alle retninger, og med et internetabonnement følger en adresse 
i et verdensomspændende elektronisk postsystem, som på nydansk 
hedder E-mail.

Med Lars og Marius i tankerne gav jeg mig til at søge på
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internettet, og det var ikke svært. Hurtigt fandt jeg Lake Crystal, som 
havde en "hjemmeside", der indeholdt en kort introduktion af byen. I 
denne introduktion blev det oplyst, at to dagblade dækkede området 
omkring Lake Crystal. Det ene var Mankato Free Press, hvortil der også 
var en E-mail adresse.

Så gav jeg mig til, på engelsk, at sammensætte en "mail" til 
denne adresse. Heri spurgte jeg, om nogen kendte personer med de 
navne, som jeg havde fra brevene. Jeg vidste, at Lars var død, og det 
var Marius med stor sandsynlighed også. I modsat fald ville han være 
over 100 år gammel. Men jeg havde en del navne på efterkommere og 
deres børn, samt fødselsdatoer m.m., så jeg fortalte, hvad jeg vidste om 
de amerikanske familiemedlemmer afsluttende med et spørgsmål om 
nogen mon kendte eller havde hørt om disse mennesker.

Jeg tror, at jeg forestillede mig, at avisen ville bringe en 
efterlysning, som jeg så ofte har set i vore store dagblade. Men sådan 
foregår det ikke nu om dage! Hør bare. En eller to dage senere modtog 
jeg et svar på min mail, fra USA! Af svaret kan jeg se at min mail blev 
modtaget af Barbara, som sikkert er sekretær på "Mankato Free Press". 
Hun har sendt det videre (elektronisk) til Yvonne. Yvonne sender det 
videre til en læge ved navn Anthony Jaspers, med en bemærkning om, 
at 'læger kender Gud og hvermand...' Hvor heldig kan man være? Det 
viste sig, at Anthony Jaspers var familielæge for Lars's søn Francis og 
dennes søn Darwin, så han kunne selvfølgelig give mig disses adresser 
og telefonnumre samt oplysninger om flere andre af de eftersøgte 
personer. Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor lykkelig jeg var. I flere 
uger svævede jeg på en lyserød sky.

Hurtigt fik jeg stillet et brev sammen til Francis, og fortalt hvem 
jeg var, og hvad jeg vidste om dem, samt hvad jeg gerne ville vide.

Francis blev vist ligeså lykkelig, for som tidligere nævnt havde 
de heller intet hørt fra Danmark, siden Lars døde. Francis har så 
videregivet mit ønske om oplysninger om efterkommere m.m. til 
Joseph, som er søn af Marius. Det har affødt en livlig brevveksling over 
Atlanten med oplysninger, billeder m.m.

I dag har jeg besøgt det lokale turistbureau, og fået dem til at 
sende brochurer derover om Danmark, for jeg har på fornemmelsen, at 
deres kendskab til Danmark er temmelig mangelfuldt. Jeg synes nem
lig også, at jeg ville kvittere for et klenodie, som jeg modtog før jul.

Joseph havde kigget i sin far Marius's efterladenskaber og fundet 
nogle billeder af personer og lokaliteter, som han ikke kendte. Han 
sendte mig kopier af disse billeder, og de fleste har jeg kunnet identifi
cere. Det vigtigste har en herboende slægtning identificeret som Marius
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og Lars's forældre, altså mine oldeforældre. Det er så vidt vides det 
eneste eksisterende billede af disse oldeforældre. Et billede som tilmed 
har været en tur over Atlanten i den unge Marius's bagage, og sikkert 
ligget hengemt i mange år, før det endelig bliver fundet og sendt 
tilbage til Danmark. Det er desværre kun en dårlig fotokopi jeg har, 
men jeg håber, at jeg må låne originalen, så jeg kan få lavet en god kopi 
til mit arkiv og måske senere en slægtsbog.

Jeg har også fået brev fra Francis før jul. Som et kuriosum kan jeg 
fortælle, at han heri oplyste at hans mor nedstammer fra en af de godt 
ethundrede engelske pilgrimme, som sejlede med Mayflower og land
ede syd for Boston i 1620. Hans mor hed Helen A. Fuller. En hurtig 
søgning på internettet efter "Mayflower" gav hurtigt resultat. Jeg fandt 
en transskription af passagerlisten fra Mayflower, og her kunne jeg 
forvisse mig om at der var en passager ved navn Edward Fuller med 
på rejsen.

Internettet giver også adgang til mange andre spændende steder, 
der indeholder værdifulde oplysninger for en videbegærlig slægts
forsker. Jeg vil indskrænke mig til at omtale to kilder. Den ene er 
Udvandrerarkivet, hvor jeg har fundet oplysninger om hvornår en 
anden af mine oldeforældre udvandrede til Chicago. Den anden er 
folketællingerne. Et større projekt er igang med at indtaste alle 
folketællinger i Danmark, således at de gøres tilgængelige for alle. 
Sidst men ikke mindst kan man herefter søge maskinelt i disse mange 
data. Men det er en stor opgave, og indtil dato er kun et begrænset 
antal sogne indtastet, men resten kommer.
S a k s e t f r a :  " S ta m træ e t"  Arne S ørensen

M ed lem sb lad  f o r  S læ g t s h is t o r is k  . P i le s k o v v e j  23
S e ls k a b  f o r  Ø s ts jæ lla n d .  2635 Is h ø j
N r . 2 , maj 1998

I J . Rosenquists ateljé i 
Rockford står mormors bror, 
Theodor Stock hus, i pale tå 
och med hatten elegant vi
lande på underarmen. Han 
utvandrade 1891.



7

Gertrud Lampe, Ilse Stenbeckers og andre af Voldens kvinder

De lange rækker af regnskaber, der findes bevaret for de danske 
fæstninger fra midten af 1600-tallet indtil et markant 
administrativt brud i 1763, indeholder en rigdom af personalhis- 
torisk stof, der kun sjældent er blevet benyttet af historikere, 
slægtsforskere eller andre, der måtte have haft brug for det.

Regnskaberne omfatter indtægter og udgifter, der - ikke mindst, 
når bilagene er bevaret, og det er de som oftest - giver et 
enestående indblik i mange sider af datidens samfundsforhold.

1 forbindelse med en undersøgelse af udbygningen af Københavns 
befæstning mellem 1606 og 1692 er de ældst bevarede 
regnskaber, der dækker årene 1647/49 blevet undersøgt ganske 
indgående. Ud over at fastslå - hvad man vidste i forvejen - at 
der blev arbejdet på byens Østervold mellem Nørrevold og 
Kastellet (svarende til hvad der er bevaret i vore dages Botaniske 
Have og Østre Anlæg) indeholder regnskabet skuffende fa 
konkrete oplysninger om fæstningens mere specielle bygnings
historie. Desto større er regnskabets værdi som økonomisk - og 
personalhistorisk kilde.

Indtægterne

Til at udføre voldarbejdet havde man i det tidlige forår 1647 
pålagt kronens bønder samt adel, gejstlighed og Universitet at 
stille med 1 karl pr. 200 tdr. hartkorn. Han skulle medbringe skovl 
og spade og proviant til tre måneder. 1 ordrene herom gjorde man 
det dog muligt at betale sig fra det, og til byggeforvaltningens 
overraskelse valgte alle uden undtagelse at sende penge,
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1 rdlr. pr. uge pr. mand. I indtægtsoversigten kan man nøje følge, 
hvem der betalte hvad hvornår.
Desuden kom der penge ind fra en ejendomsskat, der blev 
pålignet Københavns ejendomsbesiddere ifølge en taxering af 
byens grunde i 1645. Pengene strømmede ind, og i de tre 
regnskabsår modtog man således ikke mindre end 27.519 rdlr. 30 
sk.

Udgifterne

Udgiftssiden er imidlertid den mest interessante - på trods af at 
man ikke brugte hele den indkomne sum. De samlede udgifter løb 
op til 22.150 rdlr. 3014 sk. og differencen blev “generøst” overladt 
garnisonen på Christianspris ved Kielerbugten.
1 det første år indkøbtes mængder af tømmer, særligt fra Norge, 
bragt til byen af skippere fra særligt Læsø og Halland. Desuden 
købtes store partier af søm og nagler samt værktøj i form af 
spader og hakker. Karakteristisk for denne del af udgiftskontoen 
er de mange meget små indkøb, fordelt på et meget stort antal 
leverandører. For perioden 1647-1656, da arbejdet må betragtes 
som afsluttet, var der således 148 forskellige leverandører, hvoraf 
kun 15 tegnede sig for over 1 procent af det samlede beløb til ma
terialer. Medregnet i dette tal er også en række eksterne, 
håndværksmæssige, ydelser.
Også blandt “storleverandørerne” var der væsentlige forskelle, og 
grovsmeden Poul Højer og den allestedsnærværende rentemester 
og storkøbmand Henrik Muller dækkede hver over 20 procent af 
de samlede indkøb på materialekontoen.
På trods af de store mængder af indkøbte materialer, der i særlig 
grad lå i det første år, udgjorde udgiften hertil en meget beskeden 
del af de samlede udgifter for 1647/49, blot 20 procent. Ganske 
som i vore dage var arbejdskraften den tungeste regnskabspost 
med 80 procent.
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Medarbejdere

En femtedel, altså 20 procent af de samlede omkostninger på 
personalekontoen blev betalt til fæstningens faste 
medarbejderstab. Det var først og fremmest rigsråden Axel Urup, 
der i 1647 var udnævnt til administrator af det store byggeprojekt, 
efter i nogle år at have været tilsynsførende ved fæst
ningsbyggeriet i Christianspris. Han alene fik 150 rdlr. pr. måned, 
ialt 3.525 rdlr. for årene 1647/49, eller næsten % af hele denne 
post på regnskabet, svarende til 15 procent af samtlige udgifter. 
Resten deltes mellem de øvrige “embedsmænd”. 1 1647 fungerede 
Jan van Geelkerck og Peter Bysser som ingeniører til henholdsvis 
30 og 20 rdlr. pr. måned. Det samme fik konduktøren Gottfried 
Hoffmann, der senere skulle gøre sig fordelagtigt bemærket som 
rigets førende ingeniør fra 1660’emes slutning frem til sin død i 
1687, men som her optræder på arenaen for første gang. 
Materialskriveren Poul Dues fik ligeledes 20 rdlr. for at føre ruller 
og betale materialer. Han var bistået af skriveren Frederik Klinge, 
som “opbevarer pengene” som det hed. Det fik han også 20 rdlr. 
pr. måned for. løvrigt var han af Axel Urup bragt med ffa 
Christianspris, hvortil han rejste tilbage i 1649, hvorefter Poul 
Dues også overtog hans arbejde - iøvrigt for blot 8 rdlr. mere, og 
staten sparede altså 12 rdlr. ved denne rokering!. Til at holde styr 
på fæstningens mange materialer var Marcus Verdenburg ansat til 
6 rdlr. pr. måned i fast gage, men han fik dog også ekstra beløb i 
arbejdsperioderne, hvor han må have haft ekstra travlt.

Den øvrige del af udgifterne i det første regnskab, altså 60 
procent, gik til de menige daglejere, som man havde måttet 
ansætte i stedet for de mange karle, der ikke dukkede op. Netop 
for denne gruppes vedkommende er vi så heldigt stillet, at der er 
bevaret et meget fyldigt bilagsmateiale, der uge for uge og med 
navns nævnelse redegør for, hvem der arbejdede på fæstningen.
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Daglejerne

Arbejderne var organiseret i 4 “kompagnier” eller
arbejdsbrigader, hver ledet af en konduktør, bistået af 5-6 
plidsfogeder (“arbejdsformænd”). I den første arbejdsuge, der 
strakte sig fra 17.6.-27.6. var der på lønningslisten - foruden 55 
plidsfogeder, kærremagere, vagtfolk m.v. - ikke mindre end 588 
arbejdere fordelt på 196 arbejdssjak.
Et sjak, eller med samtidens ord “en rode”, bestod af tre personer, 
typisk 1 mand og 2 kvinder.
En måned senere, 25.7.-31.7., da arbejdet var på sit højeste, var 
845 mand (M/K!) i sving, 563 af dem var kvinder, svarende til 66 
procent. Da arbejdet 21.-28.8. blev indskrænket udgjorde de 
stadig 140 af 215 menige arbejdere, 65 procent!

Det var ikke helt så usædvanligt som man skulle tro, selvom det er 
vanskeligt at forfølge kvinder i det historiske kildemateriale: Der 
er bevaret meget fa fæstningsregnskaber fra før 1660, og de, der 
er bevaret, mangler ofte bilag og dermed arbejdsroller.

Kvinder omtales i et fæstningsregnskab for Kristianopel i 
Blekinge fra årene lige efter 1600, og i rentemesterregnskaberne 
fra årene 1616-1621, hvor man arbejdede på en udbygning af den 
gamle københavnske befæstning.

Her ses kvinder arbejde som håndlangere hos en række 
københavnske murermestre, men da denne type arbejde var ud
budt i entreprise, er vi afskåret fra at vide, hvor mange kvinder 
der egentligt blev brugt. En systematisk gennemgang af ældre 
byggeregnskaber vil dog sandsynligvis afsløre flere eksempler på 
brug af kvinder ved større offentlige byggeforetagender.
Da man i 1642 påbegyndte udbygningen af Københavns ny 
Østervold, benyttede man også entreprisemodellen.
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I de tre uger, der gik fra arbejdet blev påbegyndt til ingeniøren 
Hans Jacobsen Schiørt overtog sin entreprise, udbetalte 
rentemestrene dagløn til et antal kvinder, der tilsammen udgjorde 
mellem 1/3-del og 2/3-del af arbejdsstyrken, der var på knapt 100 
ialt.
Tallene for 1647-regnskabet er imidlertid bemærkelsesværdige 
ved at vise, at kvinder ikke blot udgjorde en stor procentdel af den 
samlede arbejdsstyrke, men også arbejdede på fæstningen i et 
endog meget stort antal. Byggeprojektet var også meget stort: Ved 
siden af Christian den 4.s modernisering af den ældre befæstning i 
årene 1606-1624 var nok det største byggeforetagende i denne 
konges levetid i København, omfattende en arbejdsstyrke, der har 
svaret til ca. 2/2-3 procent af byens samlede befolkning.

Kvinderne

Man kan kun gætte sig til, hvorfra de mange kvinder kom. De 
kom næppe fra omegnen, hvor der næppe har været så stor en 
arbejdskraftreserve til rådighed. Et forsigtigt gæt kan være, at de 
mange hundrede kvinder kom fra Nyboder. De boede i nærheden 
af arbejdsstedet og må formodes at have været en støt og stabil 
arbejdskraft. Men det kan ingenlunde bevises.

Kvindernes navne er håbløst uigennemskuelige med Maren Jens
datter ved siden af Else Peters. De færreste adskiller sig 
navnemæssigt fra den traditionelle, og i de første tre ruller, der er 
særligt undersøgt, identificeres kun to af kvinderne ved en 
erhvervsbetegnelse, Anne Dreiers og Anne Vognmands, Det er 
naturligvis ikke nok til at identificere hverken dem eller de øvrige 
kvinder. Nyboders ældste husbog er fra 1669 og er derfor ikke 
anvendelig i denne sammenhæng. Der er heller ikke meget trøst at 
hente i Holmens Sogns Kirkebog, hvor stikprøver ikke har givet 
noget resultat.
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Kan man ikke identificere listernes kvinder og mænd, kan man 
bruge oplysninger til adskilligt andet. En sammentælling viser, at 
godt halvdelen af kvinderne var gifte, mens resten var ugifte, hvis 
man kan bruge deres efternavne som udgangspunkt for en skelnen 
heraf. I det hele taget udgør datidens navneskik - her som 
andetsteds - et uoverstigeligt problem, når man skal identificere 
ganske almindelige mennesker nærmere.
Hertil kommer, at det antal navne, der bruges er yderst fantasiløst 
med en hyppig brug af de ens fornavne. En Appolonia og en 
Barbara er helt originale navne, set i lyset af det hav af 82 
Anna’er og 63 Maren’er, der findes på regnskabets første liste.
Det samme er forøvrigt tilfældet med mandsnavnene, hvor Jens og 
Peder/Peter/Per dominerer.

Sammen med navneskikken slører det unægtelig mulighederne for 
entydigt at knytte familiemæssige bånd mellem de forskellige 
personer på listerne. Hvis vi holder os til de personer, der 
arbejdede i de samme roder, kan man dog med en vis forsigtighed 
hævde, at i 9 tilfælde arbejdede mand og kone sammen, altså Jens 
Mortensen sammen med Else Mortens og Jens Olufsen sammen 
med Birgitte Jenses o.s.v. Det var dog mindre hyppigt end når far 
og datter arbejdede sammen. Det kan - med samme usikkerhed 
naturligvis - konstateres i 16 tilfælde. Også søskende synes at 
have arbejdet sammen, om end det mere hørte til undtagelsen end 
reglen. Det ses i 2 tilfælde, hvor Karen og Maren Jensdatter 
arbejdede i samme sjak, ligesom Maren og Ingeborg 
Andersdatter. I begge tilfælde arbejdede de sammen med en 
sjakbajs, der ikke umiddelbart kan identificeres som et fa
miliemedlem.
Men såvel i disse som i andre tilfælde kan familiebåndene have 
været mere udtalt end det fremgår af listerne. Slægtsbånd på tværs 
af sjakkene vil det være så godt som umuligt at opdage.
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Nogle ganske fa mandsnavne optræder i listerne på steder, hvor 
man ifølge reglen om et sjak à 1 mand/2 kvinder skulle have 
forventet at finde en kvinde. Det ses i 5 tilfælde, og det har 
formentlig været drenge eller mindre arbejdsføre mænd, der kun 
kunne arbejde mådeligt. Karakteristisk er det da også, at netop 
denne gruppe er mindre stabil end de øvrige arbejdere. Har ar
bejdet været mon for hårdt, eller har de været ubrugelige?. I så 
fald kunne man gøre som Morten Ibsen og Mette Hvids, der på 
den første rulle delte en plads i Hans Stensens sjak.
Disse mænd blev betalt til den lavere kvindetaxt, for kvinder og 
mænd fik ikke samme løn: Fuldt arbejdsduelige mænd fik 8 sk. pr. 
dag, kvinder kun 6 sk.
Forskellen kan dog også skyldes, at mændene fungerede som 
sjakbajser. I et enkelt tilfælde, hvor en kvinde, Anne Ingemars, 
ledede et sjak, fik hun samme løn som sine mandlige kolleger, så 
der kan muligvis være tale om ligeløn for lige arbejde, men 
kvindernes antal i de “ledende stillinger” er forsvindende fa. Men 
det er jo også set senere hen i historien!

Både mænd og kvinder havde en slags “arbejdsskadeforsikring”, 
idet de fik erstatninger for skader i tjenesten. I september 1651 fik 
barbereren Christian Francke således udbetalt 16 rdlr. 32 sk. for at 
have behandlet en kvinde, der havde brækket benet ved arbejde i 
voldgraven. Udgiften svarede til en kvindes arbejdsløn i 133 
dage! Om hun fik en del af pengene eller blot lægebehandlingen 
gratis, vides dog ikke. Fænomenet er iøvrigt ikke enestående. 

Arbejdet i de følgende år

Fra 1648 blev der - vistnok på grund af tronskiftet - kun arbejdet i 
beskedent omfang. Udgifterne til arbejdsfolk var kun på 30 
procent af det foregående års niveau, hvilket rimeligvis er 
forklaringen på, at kvinderne ikke blev indrulleret i 
arbejdsbrigademe dette år.
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I 1649 dukker kvinderne imidlertid op igen, men i langt mindre 
omfang end i 1647. Sandsynligvis havde man nu haft muligheder 
for at samle traditionel (mandlig) arbejdskraft. Virksomheden har 
vel også tiltrukket løsarbejdere fra nær og fjern, men ligesom 
kvinderne er deres navne håbløst uigennemskuelige. Her er det 
nok mere overraskende, at der i det hele taget er kvinder med. 
Arbejdet havde også ændret sig. I stedet for at arbejde i sjak à 3 
mand (m/k), arbejdede man nu individuelt og var aflønnet efter 
nonner, der afhang af mængden og kvaliteten af den jord, man 
havde fjernet. Antallet af kvinder var 4 procent ved
arbejdssæsonens start i maj. Halvanden måned senere var tallet 
steget til 10 procent (37 kvinder af ialt 370 arbejdere) for at toppe 
med 20 procent i midten af oktober (med 48 kvinder af 238).
I de følgende år aftager antallet af kvinder på volden langsomt 

men sikkert: Af de 28 ruller for 1650 ses der kun kvinder i de 17, 
og de udgør højst 13 procent af arbejdsstyrken (34 ud af 253 
personer) i højsæsonen, hvor der åbenbart har været behov for 
arbejdskraft. For året som helhed ligger antallet betydeligt lavere 
(i gennemsnit 1,2-2 procent pr. uge).

Året efter, 1651, arbejdede kun godt 100-120 personer på 
voldanlægget og antallet af kvinder ligger på mellem 1-6 pr. uge, 
svarende til mellem 0,9-12,5 procent. Og der var ingen kvinder 
blandt de 20-50 daglønnere, der året igennem arbejdede på 
anlægget af Dronningens Have uden for Vesterport.

I 1652 blev fire kompagnier af Axel Urups Regiment lagt i 
København, hvor de først afløste kvinderne og senere de mandlige 
arbejdere. Betegnende nok dukker kvinderne op igen i en 
nødsituation efter at regimentet i 1657 var blevet sendt til fronten 
i Skåne. Kvinderne optræder dog kun i 2 af ialt 17 ruller, og de 
udgør mellem 20 og 50 procent af daglejerne.
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I absolutte tal var antallet af kvinder dog såre beskedent: Man 
brugte 6 (af 31 daglønnere) i august og 6 (af 12) i december. Det 
må også tilskrives nødsituationen, at kvinderne fik 12 sk. i forhold 
til mændenes 14 sk., og dermed havde udlignet noget af løn
forskellen mellem mænd og kvinder i forhold til tidligere (15 
procent i forhold til 25 procent).

Under normale omstændigheder valgte man at benytte soldater til 
opførelsen af fæstningsanlæg. Da man efter 1660 foretog de store 
udbygninger i København og i andre fæstningsbyer, f. ex. Nyborg 
og Fredericia, havde soldater helt og holdent overtaget de civile 
arbejderes funktioner. Til de samtidige fæstningsarbejder i 
Helsingborg, der i årene 1653-1657 blev omgivet af et system af 
volde og grave, benyttedes udelukkende udskrevne soldater og 
norske bådsmænd.

Kun de tilfældigt bevarede bilag til Københavns
fæstningsregnskab har afsløret denne side af arbejdslivets historie. 
Uden dem havde vi ikke kendt Gertrud Lampe eller lise 
Stenbeckers og deres medsøstre på Københavns vold i 1647.

Kilder:
Rigsarkivet. Reviderede regnskaber. Rentemesterregnskaber. 
Udgifter ; Rigsarkivet. Reviderede regnskaber. Militære 
regnskaber. XI. Fæstningsregnskaber. IV A Københavns 
Fortifikation 1 1647-1649.

Bjørn Westerbeek Dahl 
Willemoesgade 61 4 th 
2100 København 0



Diagar m l . Utvandring till Nordamerika--------------- och Danmark
/rån  Kronobergs län under 1850-talet.

Antallet af kvinder i forhold til det samlede 
antal arbejdere ved Københavns befæstning i 

1647

Ruller 1647
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Over Øresund før broen
Baggrund for projektet

Foreningen Lokalhistoriske Arkiver i Storkøbenhavn, LASK, blev i 
1995 inspireret af Foreningen Nordens “Projekt Nordliv” til at 
undersøge den århundrede gamle massive svenske indvandring til 
hovedstadsområdet.

Vi er 22 arkivinstitutioner fordelt over Københavns Amt, Køben
havn og Frederiksberg, og vi har dels gennem vores arkivmateriale 
og talrige slægthistoriske forespørgsler, fornemmet det svenske islæt 
i vores lokalområder. Emnet er højaktuelt, politikere og presse 
beskæftiger sig i disse brotider meget med de mange svenske og 
danske grænsegængere i Øresundsregionen. Det er imidlertid ikke et 
nyt fænomen, da dette er foregået gennem de sidste 350 år.
Dengang som nu udgjorde svenskerne den største procentdel af 
grænsegængeme, men der var samtidig en stor mængde svenskere, 
der forblev i Danmark.

Der er forbavsende fa danske og svenske forskere, der har beskæf
tiget sig med denne arbejdsvandring og indvandring. På dansk 
foreligger kun en samlet fremstilling om perioden 1850-1910 skrevet 
af professor Richard Willerslev, og denne bogs titel er meget 
sigende: “Den glemte indvandring”.

LASK-projektet vil som nævnt koncentrere sig om hovedstads
området, hvor den svenske indvandring var speciel stor, 5-6%, i 
enkelte områder helt op til 10% af befolkningen.
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Mange danskere drog hinsidan i slutningen af 1800-tallet, opkøbte 
gårde og videregav viden om nye dyrkningsmetoder og arbejds
redskaber indenfor landbruget.
Denne side af Øresundsregionens historie er aldrig blevet undersøgt, 
dette er der med LASK-projektet også åbnet mulighed for at fa 
belyst.

Det statslige arkivvæsen, stads- og lokalarkiveme rummer kilde
materiale, der kan belyse de historiske arbejdsvandringer i 
Øresundsregionen til glæde og gavn for de mange, der netop nu så 
stærkt går ind for et frit arbejdsmarked i regionen.

Ved en kortlægning af de dansk-svenske kulturelle og økonomiske 
relationer kan man øge bevidstheden om de århundred gamle blodets 
bånd, der er knyttet mellem de to lande.

Projektet “Over Øresund før broen”

LASK-projektet vil tage form af en række punktundersøgelser på de 
interesserede stads- og lokalarkiver med udgangspunkt i, hvad den 
svenske indvandring har betydet og været kendetegnende for de 
enkelte lokalområder. Disse undersøgelser vil blive publiceret i en 
antologi, hvor der også vil være en oversigtartikel samt en 
kildefortegnelse. Oversigten over kildematerialet vil blive til stor 
gavn for de mange slægtsforskere på begge sider af Sundet.

Som et redskab til forskningen og til fremtidig brug for slægts
forskere oprettes en database over svenskere i Danmark, hvor det 
fælles udgangspunkt bliver folketællingen 1901. I denne tælling kan 
bl.a. følgende aflæses:
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Indvandringstidspunkt, arbejdsvandringeme i Danmark, bopæl, 
fødselsår, erhverv, ægteskabelig stilling (dansk eller svensk gift). 
Herudover vil der blive trukket data ud af arkivmateriale i det 
statslige arkivvæsen samt hos stads- og lokalarkiveme.

Der vil endvidere blive tale om lokale foto- og erindrings
indsamlinger samt udstillinger. Der kan stilles mange spørgsmål 
omkring den svenske indvandring. Stads- og lokalarkivemes studier 
og etableringen og udnyttelsen af databasen vil formentlig give svar 
på de fleste:
Hvornår startede denne indvandring/arbejdsvandring ? Hvem var de 
? Hvor kom de fra ? Hvor bosatte de sig, hvor længe blev de ? 
Flyttede de rundt i regionen ? Rejste de hjem igen ? Hvordan 
ernærede de sig ? Hvordan var deres sociale tilhørsforhold? Var der 
tale om mange dansk-svenske ægteskaber ? Hvordan var 
integrationen i de danske lokalsamfund igennem 1., 2. og 3. slægtled 
Var der tale om social op- eller nedstigning ? Hvordan gik det dem? 
Var det en “lykkelig” indvandring?

Det var den første og eneste vandring af samme massive karakter 
som nutidens folkevandring til området. Det vil således være af 
aktuel interesse at få undersøgt denne sociale kulturudvikling over 
sundet.

Projektets succes er afhængig af økonomisk støtte, da de personale
mæssige og økonomiske ressourcer er begrænsede dels på stads- og 
lokalarkiveme men også hos foreningen LASK. LASK har søgt og 
faet støtte til projektet fra Foreningen Norden “Nordliv projektet” og 
fra Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde i alt 60.000. Vi har 
desuden sendt flere ansøgninger af sted, som vi afventer svar på.
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For at lette arbejdet for de lokalarkiver, der vil i gang med 
lokalundersøgelser, udarbejdes der i øjeblikket en kommenteret 
oversigt over relevante kildegrupper på Landsarkivet.

Der har desuden siden foråret været afholdt foredrag og miniseminar 
om den svenske indvandring, der bl.a. har belyst problemet vedr. 
kilderne.

Flere af foreningens medlemmer har desuden deltaget i de semi
narer, som de statslige arkiver og universiteter i Danmark og Sverige 
har afholdt i det forløbne år vedrørende Øresundsregionen i fortid og 
nutid.

LASK-bestyrelse har desuden besøgt emigrantinstituttet i Växjö med 
henblik på et samarbejde. Emigrantinstituttet er i færd med at 
inddatere svenske udvandrere fra ca. 1850-1900. De svenske sæson
arbejdere i Danmark, som er svære at “fange” i de svenske kilder er 
ikke med. Men indtil nu har “EMIBAS” registreret ca. halvdelen af 
de 85.000 udvandrere fra perioden til Danmark. Vi håber, at LASK 
kommende database vil kunne give svar på nogle af de uafklarede 
spørgsmål, som “EMIBAS” oplysninger stiller, f.eks. emigranternes 
skæbne i Danmark.

Lokale tiltag.

Nogle af stads- og lokalarkiveme i Storkøbenhavn er gået i gang 
med at undersøge den svenske indvandring til deres respektive 
områder. I Tårnby kommune har jeg i forbindelse med en univer
sitetsopgave undersøgt den svenske indvandring til Tårnby 
kommune fra 1860-1910. Indvandringen hertil var tilsyneladende 
stor: 10% af befolkningen var i 1901 af svensk afstamning.
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Arkivet kan i øvrigt allerede i sin første kirkebog fra 1676 
dokumentere en tilstrømning af specielt skåninger.

Interessen for og bevidstheden om den svenske afstamning lever 
stadig stærkt i kommunen. I april 1997 blev der i samarbejde med 
den lokale afdeling af Foreningen Norden afholdt en velbesøgt 
dansk-svensk viseafiten. Arkivet har desuden optaget et par inter
views med 2,generationsindvandrere. Der er blevet indsamlet en del 
fotos, skrevet et par artikler om emnet og holdt foredrag. I nov.1997 
afholdtes en udstilling med titlen “Fra Sverige til Tårnby” på biblio
teket med fotos og arkivalier og genstande. Denne udstilling blev 
mødt med stor interesse, og mange nye indvandrerhistorier kom til.

Nutiden blev belyst med en fotoudstilling om brobissemes hverdag. 
Der bor i dag ca. 200 svenske brobisser i en camplejr i kommunen.

Fremtiden.

I begyndelsen af det nye år samles medlemsarkiveme igen til et 
miniseminar. Her vil der foreligge emner til antologien, og forslag 
til en database udarbejdet af Jens-Henrik Tiemroth fra Søllerød 
byhistoriske arkiv vil blive diskuteret.

Erfaringerne fra Tåmby-arkivet viser med al tydelighed, at der dels 
er materiale nok at øse af og stadig indsamle, og dels at interessen i 
befolkningen for at kende baggrunden for de dansk-svenske rela
tioner er stor. Øresundsbroen trænger sig på, og en fremtid med 
måske helt nye former for nordisk samarbejde ligger og vinker 
forude.
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Backstuga. De svenskere, der kom fra landdistrikterne, var sonnet 
og døtre af fattigfolk, af hvilke ikke få havde bolig i backstugor. 
Navnet skyldes, at husene var indgravet i en bakke, hvorved det 
var muligt at reducere anvendelsen af tømmer til et minimum. 
Backstugorna er et sydsvensk fænomen og illustrerer bedre end 
mange statistikker landproletariatets bundløse fattigdom. (Teg
ning: R. Mejborg, 1884. Fra Blekingeboken, 1940).



Indholdsfortegnelse
Tilmelding til slægtsdag s. 3

Internet og slægtsforskning.v/Arne Sørensen s. 4

Gertrud Lampe, Ilse Stenbeckers og andre af
Voldens kvinder, v/ Bjørn Westerbeek Dahl s. 7

"Over Øresund før broen" v/ Inger Kjær Janssen s. 17

Indhæftet midt i bladet findes oversigten over efterårets foredrag


